Spór w sprawie wycinki drzew z rejonu
ulicy Mickiewicza nie
ustaje, stronom udało się jednak uzyskać
niewielki kompromis.
Strona 3

Światła
bardziej
inteligentne
Strona 4

Strona 9

Stołówka
wraca po
przerwie
Strona 12

15 października 2013 Nr 640

Fot. Michał Szewczyk

ISSN: 2081-9005

TYGODNIK BEZPŁATNY ukazuje się we wtorki, od 1997r. REDAKCJA: Gliwice, pl. Piłsudskiego 3, czynna pn-pt: 9-16
tel./fax 32 230-84-51, kom. 503-10-60-19
www.gazeta-miejska.pl e-mail: redakcja@gazeta-miejska.pl

Co,
Gdzie,
Kiedy

2

Pożegnanie z Glivią
R

E

K

L

A

M

A

.

.

.

.

XIX-wieczne koszary przy ul. Daszyńskiego, gdzie miała
powstać „Glivia”, nie zamienią się w nowoczesne osiedle.
A przynajmniej nie za sprawą odpowiedzialnej za inwestycję
firmy ING Real Estate, która wycofała się z projektu i poszukuje kupca na prawie 4,5 ha działkę w centrum Gliwic.
15.10.2013 (nr 640)
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szyńskiego inwestor
nie wybuduje osiedla. Firma wycofała
się z działalności
deweloperskiej.
– Deweloperstwo nie jest już
częścią podstawowych działań
ING Banku. Niestety, ta nasza
działalność zostanie całkowi-

Na terenie dawnych koszar firma zdążyła przygotować teren
pod budowę. Wyburzono kilka

magazynów i stację benzynową. W byłych budynkach wojskowych miały powstać nowoczesne apartamenty. Wśród
nich planowano budowę nowych domów mieszkalnych.
Łącznie w skład kompleksu

miało wejść 14 czteropiętrowych budynków mieszkalnych. Na terenie obiektu
przewidziano pasaż usługowy,
kawiarnie i przestronne place
z ławkami i miejscami zabaw
dla dzieci.

– Na razie inwestycja została
odłożona w czasie i nie możemy w tej chwili określić daty
rozpoczęcia prac budowlanych,
ale osiedle Glivia powstanie –
zapewniała jeszcze w 2009
roku, w rozmowie z naszą redakcją Agnieszka Podbielska,
rzecznik ING Real Estate.

Teraz wiadomo już,
że w miejscu po
XIX-wiecznych koszarach przy ul. Da-

cie zniesiona. Nie będziemy już
rozpoczynać nowych projektów
– poinformowała nas Ewa van
der Nat z ING Real Estate.
Od długiego czasu nad murem
okalającym teren po dawnych
koszarach znajduje się ogłoszenie o wystawieniu działki
na sprzedaż. Trwają negocjacje z potencjalnymi kontrahentami, firma nie chce ujawniać
ich szczegółów, ale podkreśla,
że bieżąca sytuacja na rynku
nieruchomości nie ułatwia
sprzedaży.

ING nie informuje
na ile wycenia 4,5
hektarową nieruchomość. Z nieoficjalnych informacji
wynika, że może to
być 13 mln złotych.

To, że warto wspierać podobne projekty, pokazują efektowne rewitalizacje w Nowych Gliwicach czy lofty przy
ul. Zawiszy Czarnego. Gdy
były oddawane do użytku,
wyglądało, że wkrótce dołączy do nich właśnie osiedle
Glivia, a tego typu inwestycje staną się nową wizytówką miasta. Na razie niestety,
ogromny teren po dawnych
koszarach w centrum Gliwic
musi jeszcze poczekać na
lepszy czas.

Michał Szewczyk
Zdjęcia: Michał Szewczyk

Miały powstać luksusowe domy
mieszkalne o efektownym wyglądzie, z drewna, cegły i kamienia,
wykończone szklanymi elementami. Pierwsi mieszkańcy klucze
do swoich apartamentów mieli
odebrać w 2009 roku, a zakończenie inwestycji planowano dwa
lata później. Nim jednak przystąpiono do budowy domów, pojawiły
się pierwsze problemy. Inwestor
usprawiedliwiał się kryzysem
i niesprzyjającą sytuacją na rynku mieszkaniowym w Gliwicach.

tylko na podstawie obecnego
planu, czyli budowy mieszkań
– mówi Ewa van der Nat.

Wizualizacja ING Real Estate

ciąg dalszy ze str. 1

Fot. Michał Szewczyk

Pożegnanie
z Glivią

– Mamy pozwolenie na budowę, dotyczące określonego
planu osiedla Glivia. Jeśli zainteresowane podmioty będą
chciały od razu rozpocząć budowę, to jest to możliwe, ale
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Choć spór w sprawie wycinki prawie 130 drzew z rejonu ulicy
Mickiewicza nie ustaje, to skonfliktowanym stronom udało
się uzyskać niewielki kompromis. Na początku października
odbyło się spotkanie przedstawicieli obrońców lip i Rady Osiedlowej Wójtowej Wsi z urzędnikami z Zarządu Dróg Miejskich.
– Pierwsze lody zostały przełamane – komentuje Grzegorz
Sokalla ze stowarzyszenia Gliwickie Drzewa.

Będzie kompromis?
Na spotkaniu w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich ustalono, że
konieczna jest budowa ronda
u zbiegu ulic: Daszyńskiego,
Sowińskiego, Kozłowskiej i Mickiewicza. Ta inwestycja będzie

się wiązać z wycinką niektórych
drzew z ulicy Radiowej.

Na spotkaniu widzieliśmy plany
wycinki drzew ze skweru przy
szpitalu przy ul. Radiowej. Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zaprezentował także plany nasadzeń nowych drzew – komentuje
Grzegorz Sokalla ze stowarzyszenia Gliwickie Drzewa.

– To bardzo niebezpieczne
skrzyżowanie i rondo w tym miejscu jest po prostu potrzebne.

Wciąż istnieje jednak
różnica zdań co do
meritum konfliktu.
– Jako powód wycinki 127 lip
wicedyrektor ZDM Grzegorz
Wieczorek podał zagrożenie
w ruchu samochodowym. My
z kolei przedstawiliśmy przykłady z okolicznych gmin, gdzie
drzewa rosną w skrajni, a tamtejsi prezydenci lub burmistrzowie nie decydowali się na wycinkę drzew. W tej kwestii po
prostu dziwi determinacja ZDM
i prezydenta Gliwic, by wyciąć te
drzewa – twierdzą obrońcy lip.
Póki co, drzewom z ul. Mickiewicza nie powinno nic grozić. Jeszcze na wiosnę Wojewódzki Konserwator Zabytków zadecydował
o wpisaniu zespołu zieleni do rejestru zabytków. Wydawało się
wtedy, że batalia o zachowanie
blisko 130 drzew została wygrana. Upór gliwickich urzędników
przeszedł jednak oczekiwania
wszystkich – ZDM postanowił
odwołać się od decyzji Wojewódzkiego Konserwatora w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
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– Taka zmiana byłaby trudna do zaakceptowania i niesprawiedliwa. Jeśli chodzi
o obecnie ustalony przebieg
obwodnicy, to całą sprawę
blokują protesty dwóch rodzin z ulicy Daszyńskiego.
Jeżeli urzędnicy zdecydują
się na zmianę przebiegu obwodnicy i poprowadzą ją ulicą
Mickiewicza, to ucierpią na
tym jej wszyscy mieszkańcy
– dodaje Sokalla.

Narodowego. Ministerialna decyzja powinna być znana w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
Jeszcze przed oficjalną decyzją
Śląskiego Konserwatora, stronę
mieszkańców z ul. Mickiewicza
wziął zabrzański samorząd, który
odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie, mimo iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze
wyznaczyło Zabrze jako gminę
zastępczą w sprawie. Tak więc
w bataliach na przepisy, obrońcy
lip prowadzą 2:0.
Pomimo stosunkowo udanego
i rzeczowego spotkania z przedstawicielami ZDM, przeciwnicy
wycinki wciąż nie są pewni, czy
całe zamieszanie nie jest spowodowane rzekomymi planami
zmiany przebiegu obwodnicy
R

E

K

L

A

M

A

Warto jednak dodać, że oficjalnie nikt nie potwierdził planów
zmiany przebiegu obwodnicy.
Zarówno magistrat, jak i gliwicki ZDM stanowczo zaprzeczał
podobnym doniesieniom.

Gliwic. Ta kluczowa inwestycja
praktycznie od kilku lat stoi
w miejscu z powodu protestów
mieszkańców dwóch domów.
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Chcesz być naszym nowym
pracownikiem

Szukamy pracownika
z umiejętnościami
techniczno-handlowymi
do oddziału w Gliwicach
Oferujemy Ci urozmaiconą pracę w branży wynajmu
maszyn. Interesujesz się maszynami, techniką? Więc
ta praca jest dla Ciebie. Chcemy Cię chętnie poznać.
Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
(CV i list motywacyjny) na podany adres:
Boels Polska, Human Resources
Sascha Schmidt
Ul. Ogrodowa 34
05-552 Kol. Mrokowska
rekrutacje@boels.com
www.boels.com
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Światła bardziej
inteligentne
Szybszy i bezpieczniejszy przejazd przez miasto – to główna zaleta zrealizowanego w Gliwicach projektu rozbudowy inteligentnego systemu sterowania ruchem – chwalą wprowadzane rozwiązania urzędnicy. I przekonują, że system detekcji ma przede
wszystkim ułatwić sprawne poruszanie się kierowcom, ale nie
tylko; ma być także udogodnieniem dla komunikacji miejskiej
i służb ratunkowych, które zyskują priorytet przejazdu.
– Staraliśmy się połączyć
automatykę, która występuje w innych miastach oraz
obsługę ręczną skrzyżowań
z sygnalizacją świetlną. Mamy
możliwość połączenia się i sterowania wszystkimi sygnalizacjami w mieście – mówi Dawid
Ochód z Centrum Sterowania
Ruchem Gliwice.

W ubiegłym roku prace prowadzono na kolejnych 45 skrzyżowaniach. Na wszystkich zmodernizowanych krzyżówkach pojawiły się
kamery miejskiego monitoringu.
Obraz z nich przesyłany jest m.in.
do Centrum Sterowania Ruchem
działającego przy ul. Płowieckiej

31 w Gliwicach. Pracownicy CSR,
obserwując sytuację na drogach,
mogą reagować np. na tworzące
się zatory drogowe. Sterując sygnalizacją świetlną, wpływają na
drożność miejskich arterii.

Fot. Łukasz Gawin

Pierwszą część rozbudowy
systemu detekcji w Gliwicach
zakończono w czerwcu 2011
roku. Modernizacja objęła wówczas 15 skrzyżowań, głównie

w ciągu ul. Pszczyńskiej i Rybnickiej. Na każdym wymieniono
sterowniki, maszty i sygnalizatory świateł, zainstalowano detektory pojazdów i przycisków
dla pieszych oraz zaktualizowano programy pracy sygnalizacji.

– Możemy informować kierowców o natężeniu ruchu poprzez
specjalne znaki zmiennej treści.
Wspieramy komunikację miejską przez uprzywilejowanie
autobusu A4. Jeżeli nie jedzie
według rozkładu jazdy, to dostaje priorytet przejazdu przez
skrzyżowanie. Zamykane są
wloty boczne danego skrzyżowania po to aby przepuścić taki
autobus – dodaje Dawid Ochód.

Temat tzw. inteligentnego oświetlenia wywołał wśród gliwiczan
gorącą dyskusję. Nie
wszyscy oceniają zaprezentowane rozwiązania tak jednoznacznie pozytywnie jak
gliwiccy urzędnicy.

Daszyńskiego z ul. Kościuszki:
„to skrzyżowanie to masakra!
Na Daszyńskiego zielone 30 sekund, na Kościuszki 3 minuty”.
Zastrzeżenia mieszkańców
wzbudza też sposób w jaki system „obchodzi się” z pieszymi.
„Jeśli pieszy nie naciśnie przycisku przed rozpoczęciem cyklu, musi czekać, mimo, że samochody nie jadą i spokojnie
mogłoby się zapalić zielone.
Sam już złapałem się na tym,
że patrzę na światła dla samochodów, a nie sygnalizator dla

Nie ustają próby pozbycia się przez
miasto budynku dawnej siedziby dyrekcji
Huty Gliwice. Po nieudanym przetargu
z września, magistrat obniżył cenę wywoławczą za obiekt o 700 tysięcy zł.

Miłośnicy dwóch kółek wkrótce zakończą sezon turystyki rowerowej.
Z tej okazji, Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy zaprasza
wszystkich na rajd z metą na zamku
w Chudowie.

nieruchomości zaplanowano
na 6 grudnia. Tym razem cena
wywoławcza wynosi 6,7 mln zł.
Warto dodać, że pomimo dość

Oprócz sporego budynku o powierzchni użytkowej 3954 m2,
potencjalny właściciel wejdzie
także w posiadanie kilkunastu
obrazów oraz oryginalnych mebli.

Impreza odbędzie się 20
października, a na mecie
rajdu zaplanowano konkursy z cennymi nagrodami,
słodką niespodziankę, możliwość upieczenia własnej
kiełbaski, oraz wiele innych
atrakcji.

– Prestiżu dodaje także wyjątkowa lokalizacja w centrum
miasta tuż obok budowanej
Drogowej Trasy Średnicowej,
która zapewni doskonałą komunikację w ramach aglomeracji górnośląskiej – reklamuje
nieruchomość magistrat.
Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, teren wraz z działką ma
oznaczenie „usługi różne – istniejące”.
(mpp)

metę rajdu w Chudowie. Zaplanowana trasa jest łatwa,
a tempo turystyczne.
Impreza dofinansowana ze
środków Urzędu Miasta Gliwice
Więcej informacji można
znaleźć pod adresem gliwice.pttk.pl lub bezpośrednio
w oddziale PTTK - Rynek 11,
w każdy wtorek na zebraniach Klubu o godz. 17.00.

Rowerzyści wspólnie wyruszą z gliwickiego Rynku o
godzinie 10.00 lub indywidualnie dowolną trasą na
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Fot. Michał Pac Pomarnacki

Budynek wzniesiony w latach
1913-1915, w którym dawniej
mieściła się dyrekcja Huty Gliwice zlokalizowany jest przy ulicy
Mitręgi 4. Obiekt bezskutecznie
wystawiany był na sprzedaż
przez miasto, które kilka lat
wcześniej kupiło go za 1,5 mln
zł. Magistrat nabył dodatkowo
działkę o powierzchni 0,0562
ha od spółki „Focus Gliwice” za
120 tys. zł, w celu powiększenia parkingu przy budynku. Pokryto też koszt remontu dachu
(ponad 500 tys. zł).

znacznej obniżki, obecna cena
wywoławcza jest wciąż wyższa,
o około 400 tysięcy, od wyceny budynku przez rzeczoznawcę
majątkowego.

Koszt systemu to 35,5 mln zł,
z czego ponad 24 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii
Europejskiej.

Ostatni dzwonek
na rower

„Jak jadę przez miasto to raczej
trafiam na czerwoną, a nie zieloną falę. A na skrzyżowaniach,
które sprawiały trudności jest
jeszcze gorzej” – komentuje
na portalu 24gliwice.pl jeden
z mieszkańców. Ci Gliwiczanie,
którzy są niezadowoleni z wprowadzonych zmian zwracają uwagę m.in. na skrzyżowanie ul.

Znaczna obniżka Huty

pieszych” pisze jeden z nich.
Z drugiej strony gliwiczanie
zwracają uwagę także na pozytywne strony inwestycji: „udogodnienia dla służb naprawdę
działają. Bardzo długo czekałem na swoje zielone po czym
okazało się, że sygnalizacja
trzyma przejazd dla nadjeżdżającej karetki. Dla mnie to duży
plus!”

W przetargu sprzed ponad miesiąca, zabrakło chętnych podczas ustnej licytacji. Możliwe,
że potencjalnych kupców odstraszyła wysoka cena – 7,4 mln zł.
Nie trzeba było czekać długo na
kolejne podejście magistratu
– następną licytację na zbycie
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kronika policyjna
„Wnuczek”
po akcji

przekonał ją, że jest jej wnukiem i potrzebuje pieniędzy.
87-latka dała się nabrać,
w efekcie straciła 2400 zł.

Gliwice. Stara metoda
nadal modna w świecie oszustów. Kolejny „wnuczek”
wybrał sobie ofiarę spośród
starszych wiekiem gliwiczan.
Mężczyzna zdołał wyłudzić pieniądze od 87-letniej kobiety.
Sprawca zadzwonił na telefon stacjonarny starszej pani,

Sprawca napadu
w areszcie
Gliwice. W piątkowe
przedpołudnie na sklep
jubilerski przy ul. Zwycięstwa w Gliwicach napadł
młody mężczyzna.

zał się sprawcą „skoku na jubilera” – informuje gliwicka policja.
18-letniemu bytomianinowi
postawiono zarzuty dokonania
rozboju z przedmiotem przypominającym broń i aresztowano
tymczasowo na 3 miesiące.
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Motocyklista
zginął na węźle
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cjanci wyjaśniają okoliczności
tragicznego wypadku drogowego, do jakiego doszło w nocy
ze środy na czwartek przy ulicy
Wolności w Zabrzu. Kierujący
motorowerem marki Wangye,
32-letni rudzianin, uderzył w pionowy znak drogowy. Po kilku
godzinach mężczyzna zmarł
w szpitalu. Jak ustalono w chwili
zdarzenia znajdował się on pod
wpływem alkoholu.

Policyjni wywiadowcy zatrzymali 31-letniego gliwiczanina, który ukradł młot
pneumatyczny należący do firmy naprawiającej
torowisko tramwajowe przy ulicy Makoszowskiej
w Zabrzu. Zatrzymany nie tylko będzie odpowiadał za dokonanie kradzieży lecz również za jazdę
samochodem w stanie po użyciu alkoholu.
Zabrze.

Bezpośrednio po zatrzymaniu, mężczyzna trafił do zakładu karnego, a wszystko
dlatego, iż znajdował się na
tzw. niepowrocie z więzienia
w Strzelcach Opolskich.

animacji, mężczyzna zmarł.
Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 13.
Na miejscu pojawili się policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz prokurator.
Na czas przeprowadzanych
czynności, zjazd z autostrady
został zamknięty, a kierowcy
zmuszeni byli do korzystania
z objazdu.
.

Zabrze. Zabrzańscy poli-

Pijany z młotem

Sytuację na obrazie z kamery
monitoringu zobaczył dyżurny
z komisariatu kolejowego i natychmiast skierował na miejsce
policjantów oraz „sokistów”.
Sprawczynie zostały zatrzymane. To 19-latka z Lublina oraz
19 – i 22-latka z Gliwic. Grozi
im do 12 lat więzienia.

Gliwice. 25-letni chorzowianin jadący Suzuki 1300
cm3 stracił panowanie nad
pojazdem na zjeździe z autostrady A1 na A4 w Gliwicach.
Z dużą siłą uderzył w bariery.
Pomimo przeprowadzonej re.

Ten sam oszust wybrał też numer telefonu 64-letniej mieszkanki ulicy Staromiejskiej
w Łabędach. Poprosił o 2

nota bene, napadnięta wiele
przy sobie nie miała. Zabrały
jej więc 3 złote.

Do zdarzenia doszło w sobotę
po godzinie 7.00. Agresywne
panie wyzywały ofiarę, groziły
jej, popychały, biły. Żądały przy
tym wydania pieniędzy, których,

Fot. KMP Gliwice

Wszedł do sklepu jubilerskiego,
sterroryzował ekspedientkę pistoletem i zażądał wydania złota.
Ze skradzionym towarem wybiegł
i uciekł. Jeszcze tego samego
dnia bandyta był w rękach policji,
sprawca piątkowego napadu
został zatrzymany na terenie
dworca kolejowego.
– Dzięki błyskawicznej informacji
od obsługi sklepu, szybko postawiono w stan gotowości patrole.
Na podstawie zapisu z monitoringu ustalono wygląd napastnika oraz kierunek jego ucieczki.
Tuż przed godziną 13.00 jeden
z patroli zatrzymał uciekającego
mężczyznę. Po ustaleniach oka-

Fałszywy wnuczek zadzwonił
również do 77-letniego mężczyzny, jego poprosił o 2 tysiące. Na szczęście mężczyzna
domyślił się, że to oszustwo.

Pobiły za 3 złote
Gliwice. Trzy młode kobiety napadły i dotkliwe pobiły idącą holem dworca 21-latkę. Sprawczynie zapomniały
widać, że hol jest monitorowany. Dzięki kamerom udało
się je od razu zatrzymać.

Uderzył w znak

tys. zł. Powiedział, że w jego
imieniu po pieniądze przyjdzie
kolega. Kobieta zgodziła się.
– Bystra gliwiczanka domyśliła się jednak, że ma do
czynienia z oszustem. I gdy
zakończyła z nim rozmowę,
natychmiast zadzwoniła na
policję.
Funkcjonariusze z IV komisariatu zaczaili się na „wnuczka” pod domem. Wpadł w ich
ręce. Zatrzymany to 47-latek
z Gliwic – informuje gliwicka
policja.

do którego dwóch mężczyzn
włożyło młot pneumatyczny –
informuje zabrzańska policja.
Informacja dotarła szybko
do dyżurnego policji, który
w okolice zdarzenia skierował kilka policyjnych patroli.
Funkcjonariusze, w rejonie
ulicy Ptasiej, natknęli się na
fiata 170. Kiedy mundurowi
usiłowali zatrzymać pojazd
do kontroli, jego kierowca wysiadł i zaczął uciekać. Został
zatrzymany. 31-latek przyznał
się do winy. Jednocześnie
okazało się, że jest pijany.

– Zatrzymanie podejrzanego
było możliwe dzięki informacji, jaką pracownikom firmy
naprawiającej
torowisko,
przekazał jeden z mieszkańców Zabrza. Mężczyzna
zauważył, jak w rejon naprawianego torowiska podjechał
mały niebieski samochód,
.
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Czym zajmują się nasi posłowie?
Dwa lata temu w naszym okręgu wybraliśmy dziewięciu posłów. Czego udało im się dokonać w ubiegłych
24 miesiącach? Jak, i czy w ogóle, angażowali się w
sprawy bliskie mieszkańcom Gliwic, Zabrza i innych
miast z regionu? Czym na co dzień zajmują się w gmachu Sejmu przy ul. Wiejskiej?
Na nasze pytania odpowiedziało trzech posłów – Jacek Brzezinka, Borys Budka i Andrzej Gałażewski (wszyscy z Platformy
Obywatelskiej). Pomimo dość
długiego terminu (ponad dwa tygodnie czasu), nie uzyskaliśmy
odpowiedzi od posłów: Tomasza Głogowskiego (PO), Jana
Kaźmierczaka (PO), Jerzego
Polaczka (Prawo i Sprawiedliwość), Piotra Pyzika (PiS), Marka Stolarskiego (Ruch Palikota)
i Krystyny Szumilas (PO).

W przypadku autostrady A1
podejmuję starania, by takie
samo rozwiązanie było wprowadzone na odcinku od węzła
Pyrzowice do węzła Knurów.
Ponadto zabiegam by w przeciwieństwie do wcześniejszych

Fot. jacekbrzezinka.pl

Jacek Brzezinka
(Platforma
Obywatelska)

– Zapewnieniu
mieszkańcom regionu bezpłatnego
przejazdu odcinkami autostrad A1
i A4 na obszarze
aglomeracji górnośląskiej (...).

Pyrzowice – Częstochowa (łącznie
z obwodnicą Częstochowy).
Wspieram działania porozumienia „Biały Śląsk” utworzonego
przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach
wspólnie z samorządami gminnymi i powiatowymi. Moje zaangażowanie zostało nagrodzone
przyznaniem przez Prezydium
Rady Izby w bieżącym roku
Honorowej Złotej Odznaki za
działalność na rzecz rozwoju
Samorządu Gospodarczego.
Inicjuję i aktywnie włączam się
w przeróżne inicjatywy społeczne
i charytatywne, wśród których
jako przykłady pozwolę sobie
wskazać: udział w przedstawieniu charytatywnym „Lady Robin
Hood” wystawionym na scenie
Teatru Nowego w Zabrzu pod
patronatem pani prezydentowej
Anny Komorowskiej, z którego
dochód w wysokości 40 tys. zł
przekazany został na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica”
i Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych „Modlitwa
i Czyn” oraz organizację pod
patronatem Wicemarszałek Senatu RP konkursu „Parlament III
RP 1989-2013”.

Borys Budka
(Platforma
Obywatelska):

Jacek Brzezinka
Zgodnie z zobowiązaniem
przedstawionym w kampanii
wyborczej w 2011 roku, w kwestiach regionalnych moja aktywność koncentruje się na:
– Uchwaleniu ustawy metropolitalnej dla aglomeracji górnośląskiej – przygotowany przez
zespół śląskich parlamentarzystów PO, którego jestem
członkiem. (...).
– Uruchomieniu połączenia
kolejowego miast aglomeracji
górnośląskiej z portem lotniczym Katowice-Pyrzowice (...).
– Zapewnieniu wsparcia finansowego dla dla miast
i obszarów zdegradowanych
przez eksploatację górniczą
(...). Realnym efektem takiego
traktowania tych obszarów jest
zapewnienie przez ministra rozwoju regionalnego specjalnego
wsparcia dla Bytomia w wysokości około 100 mln euro
z budżetu unijnego w latach
2014-2020.
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planów budowa autostrady A1
Pyrzowice – Tuszyn rozpoczęła się
od mającego dla mieszkańców regionu kluczowe znaczenie odcinka

Minione 2 lata to czas wyjątkowo intensywnej pracy. Obiecałem wyborcom, że nie będę
posłem zawodowym, więc sprawowanie mandatu łączę z pracą naukowo-dydaktyczną oraz
praktyką radcy prawnego. Z racji mojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, zostałem zaangażowany w prace
aż czterech sejmowych komisji
i kilkunastu podkomisji. W ko-

misji ustawodawczej pełnię
funkcję wiceprzewodniczącego,
jednocześnie jestem posłem-reprezentantem w kilkudziesięciu
sprawach przed Trybunałem
Konstytucyjnym.
Jako członek komisji kodyfikacyjnej przewodniczę podkomisji
stałej ds. reformy prawa cywilnego. To właśnie dzięki naszym
pracom udało się wreszcie
m.in. wprowadzić obowiązek
umieszczania w klauzulach
wykonalności numeru PESEL/

Mirosławem Sekułą
skutecznie walczyliśmy o dodatkowe
środki na dokończenie gliwickiego
odcinka Drogowej
Trasy Średnicowej.
Na początku kadencji dzięki interpelacjom i naciskom na ministerstwo transportu śląskich posłów
Platformy Obywatelskiej, „rzutem

– Udział w spotkaniach przewodniczących parlamentów
narodowych zajmujących się
utworzeniem
Parlamentarnej Konferencji ds. Wspólnej
Polityki Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obrony a po
jej utworzeniu aktywny udział
w posiedzeniach Konferencji
na Cyprze, w Irlandii i na Litwie.
– Udział w spotkaniach przewodniczących komisji ds. UE wszystkich państw członkowskich
i kandydujących organizowanych
przez kolejne prezydencje oraz

Andrzej Gałażewski
NIP dłużnika. Zapobiegnie to
bulwersującym opinię publiczną sprawom konieczności płacenia za cudze długi.
Jako cel pracy w nadzwyczajnej
komisji ds. ustaw spółdzielczych stawiam sobie wzmocnienie i urealnienie praw zwykłych
członków spółdzielni mieszkaniowych. Komisja sprawiedliwości to przede wszystkim poprawianie funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości. Dzięki reformie sądownictwa i połączeniu
małych sądów, łatwiej będzie
nimi zarządzać, co z pewnością
skróci oczekiwanie na wyrok.
Aktywnie angażuję się również
w sprawy lokalne i regionalne. Patronuję wielu imprezom kulturalnym i sportowym,
współpracuję z radami dzielnic
i osiedli.

Wspólnie z marszałkiem województwa

na taśmę” udało się wywalczyć
nieodpłatne przejazdy gliwickim
odcinkiem autostrady A4.
Z uwagi na moje duże zaangażowanie czasowe w prace parlamentarne, muszę korzystać
z pomocy asystentów oraz pracowników, żeby być cały czas
w kontakcie z mieszkańcami.
Na szczęście udało mi się zbudować świetny zespół. Dzięki
temu w niedługim czasie, prócz
mojego zabrzańskiego biura,
będę również obecny na stałe
w Gliwicach. W moich biurach
można uzyskać nieodpłatną pomoc m.in. w sprawach prawnych
oraz funkcjonowaniem spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Andrzej Gałażewski
(Platforma
Obywatelska):
W VII kadencji Sejmu RP jestem
wiceprzewodniczącym Komisji
ds Unii Europejskiej i członkiem
Komisji Spraw Zagranicznych,
przedstawicielem Sejmu RP
w Zgromadzeniu Parlamentarnym
Unii dla Śródziemnomorza (Komisja Polityczna i Gospodarcza),
członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Polska – Mołdawia
oraz wiceprzewodniczącym polsko-cypryjskiej grupy bilateralnej.
Swoją pracę wykonuję w okręgu wyborczym, w Sejmie i za
granicą. Jako wiceprzewodniczący komisji ds. UE mam
szereg zadań związanych
z organizacją jej pracy oraz
reprezentowaniem Sejmu RP
podczas spotkań z członkami
parlamentów i administracji
pozostałych państw Unii.
Podczas ostatnich dwóch lat,
do najważniejszych należały:

Borys Budka

www.gazeta-miejska.pl

w konferencjach poświęconych
przyszłości UE, a także w spotkaniach grupy wyszehradzkiej,
Trójkąta Weimarskiego i grupy
państw bałtyckich.
– Udział w pracach Komisji Gospodarki i Finansów i Komisji
Politycznej oraz uczestnictwo
w Zgromadzeniu Parlamentarnym Unii dla Śródziemnomorza.
– Zorganizowanie seminarium
naukowo – politycznego nt.
roli parlamentów narodowych
w zmieniającej się UE.

Na polu lokalnym
uważnie obserwuję
działania władz samorządowych, czego
wyrazem jest pismo do
NIK ws. kompleksowej
kontroli w UM Gliwice
(w związku z funkcjonowaniem spółek
handlowych z udziałem
samorządu terytorialnego w Gliwicach).
Wspieram lokalną inicjatywę
ochrony ul. Mickiewicza przed
dewastacją małej architektury.
W związku z prowadzonymi przekształceniami i planami modernizacji armii, żywo interesuję się
funkcjonowaniem firm zbrojeniowych działającym w moim okręgu wyborczym, czego wyrazem
był udział w charakterze panelisty podczas Międzynarodowego
Salonu Przemysłu Obronnego
w Kielcach. Dokonałem też skutecznej interwencji w obszarze
ochrony zdrowia, a konkretnie
opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień.

Zebrał:
Michał Pac Pomarnacki
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Pobiegli dla dzieci

Kącik adopcyjny

Zwierzaki
szukają domu
ZABRZE

cery i zna podstawowe komendy.
Każdy kto pozna Hugo osobiście
zakocha się od pierwszego spaceru, a on odwzajemni i doceni to
uczucie. Telefon 32 305 09 43.

Netto jest ok. 4 – letnim, średniej wielkości psiakiem. Trafił do
schroniska we wrześniu. Został
porzucony w lesie i długo nie dawał się złapać. Na karku miał bardzo ciasno zapiętą obrożę, która
wytarła mu sierść i poraniła skórę.
Na początku był bardzo przerażony. Mimo złych przeżyć, potrafi
człowiekowi zaufać. Jest spokojnym, towarzyskim pieskiem, który
tęskni za kontaktem z człowiekiem. Tel. 32 271-47-97.

Mister

Mister mógłby wygrać niejeden
konkurs psich piękności. Jest
onieśmielony i troszkę bojaźliwy, nie do końca odnajduje się
w schroniskowej społeczności.
Potrzebuje jeszcze troszkę czasu
na aklimatyzację. Jest młodym
psem, w grupie nigdy nie dominuje, raczej się poddaje i nie jest
agresywny. W schronisku mieszka od kilku miesięcy, jednak ma
nadzieję na swój dom i swojego
człowieka. Telefon 32 305 09 43.

Netto
GLIWICE
Hugo to młody pies. Trafił do
schroniska pod koniec września
z ul. Damrota. Został przywiązany
łańcuchem do słupa. Huguś jest
niesamowicie inteligentny, miły
i łagodny wobec ludzi. Lubi spaE
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zostanie przeznaczona na zakup odzieży sportowej i zorganizowanie wyjazdów na
zawody oraz obóz sportowy
dla podopiecznych zabrzańskiego Centrum Wsparcia
Kryzysowego Dzieci i Młodzieży – mówi pomysłodawca
zawodów i prezes fundacji –
Artur Szcześniak.

W ramach wsparcia fundacji
w Gliwicach pojawili się również
Mistrzowie Polski i Europy oraz
medaliści wielu zagranicznych
imprez: Anna Jagaciak, Łukasz
Michalski, Szymon Czapiewski,
Olaf Paruzel, Dominik Bochenek i Kacper Adam.

Calineczka to suczka zabrana
z pociągu, w którym została przywiązana do poręczy. Była przera.

Impreza zakończyła się dużym sukcesem, bo na starcie pojawiło się łącznie 711
zawodników (461 dorosłych
i 250 dzieci), w tym bezpłatnie
ponad 50 dzieci i młodzieży
z Ośrodków Wychowawczych,
Domów Dziecka oraz Zespołu
Szkół Zawodowych Specjalnych w Gliwicach.

żona i ugryzła dwie osoby, które
starały się do niej zbliżyć. Tak
naprawdę jest bardzo łagodna,
tuli się do opiekunów i wolontariuszy. Potrzebna jest jej stabilizacja i bezpieczeństwo. Ma ok. 4
lata, jest malutka, wysterylizowana. W schronisku przebywa od 2
miesięcy. Telefon 32 305 09 43.

Hugo

R

13.130 zł udało
się zebrać podczas
zawodów biegowych
organizowanych
5 października przez
gliwicką Fundację
„Biegamy z Sercem”. Pieniądze
przekazane zostaną
na potrzeby dzieci
z Domu Dziecka.

– Akcja odbyła się na terenie Centrum Handlowego
Europa Centralna, które pokryło w całości koszty związane z jej organizacją. Dzięki
takiemu wsparciu wartość
wszystkich opłat startowych,

Calineczka
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wającej w ośrodku, pojechała
na kolejne zawody biegowe
tym razem do Żor.
– Jak widać na zdjęciu, dzieci
bawiły się wyśmienicie w towarzystwie członków fundacji
– dodaje Marzena Fick, wiceprezes fundacji.
Wszyscy, którzy chcieliby dołączyć do grona Biegających
z Sercem, powinni odwiedzić
stronę: www.biegamyzsercem.
pl, gdzie znajdują się informacje
dotyczące działalności fundacji.

Już we wrześniu dzieci otrzymały komplet odzieży sportowej,
a w ostatnią niedzielę czwórka
z nich – Natalia, Oliwia, Ulka
i Dominik, z dwunastki przeby.
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FABRYKA MEBLI
3-dniowy termin realizacji zamówieñ!

System Amadis

1088,65

870,92

kolor: biało - czarny

Zapraszamy do salonów meblowych
Gliwice ul. Pszczyńska 117 (obok stacji Shell), tel. (32) 230-63-05
Zabrze ul. Nawrata 14 (boczna ul. Piłsudskiego), tel. (32) 376-32-51
Zabrze ul. Plutonowego R. Szkubacza 6 (obok M1), tel. (32) 375-00-21
GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze

www.gazeta-miejska.pl
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W Kulturalnej Ściądze każdy znajdzie coś dla
siebie. Repertuar kin, teatrów, koncerty muzyki
rozrywkowej i poważnej, wystawy i spotkania.
Z nami niczego nie przegapisz.
Środa – 16.10
Stacja Artystyczna Rynek –
Gliwice, Rynek 4-5
• 17:00 – SPOTKANIA Z GRAMI PLANSZOWYMI FANTAZY
Centrum Kultury JAZOVIA –
Gliwice, Rynek 10 / Średnia 12
• 19:00 – NADISHANA TRIO
FEAT.DAVID KUCKHERMANN
– Palm Jazz Festiwal
Galeria Perkoz (Filia MBP nr
5) – Gliwice os. Sikornik ul.
Perkoza 12
• wystawa akwareli Urszuli
Tatrzańskiej – Irlandia – Inspiracje
Galeria Atrium Technopark –
Gliwice ul. Konarskiego 18c
• wystawa Wystawa malarstwa
MYKOLA DZHYCZKI
Miejska Biblioteka Publiczna
w Gliwicach – pl. Inwalidów
Wojennych 3
• wystawa Walizka Tuwima
Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Architektura w opozycji
Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945
roku
Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Naturalista, czyli Wilhelm von Blandowski w Australii
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3 tel. (32) 23156-99
Mała sala:
• 12:30 – DZIEŃ KOBIET – seans seniora
• 16:30 – VINCENT CHCE NAD
MORZE
• 18:30 – WYPEŁNIĆ PUSTKĘ
• 20:15 – LEGENDA KASPARA
HAUSERA

Galeria Perkoz (Filia MBP nr
5) – Gliwice os. Sikornik ul.
Perkoza 12
• wystawa akwareli Urszuli Tatrzańskiej – Irlandia – Inspiracje
Galeria Atrium Technopark –
Gliwice ul. Konarskiego 18c
• wystawa Wystawa malarstwa
MYKOLA DZHYCZKI
Miejska Biblioteka Publiczna
w Gliwicach – pl. Inwalidów
Wojennych 3
• wystawa Walizka Tuwima
Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Architektura w opozycji

Centrum Kultury JAZOVIA –
Gliwice, Rynek 10 / Średnia 12
• 19:00 – ROBY LAKATOS
SEXTET – Palm Jazz Festiwal

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Naturalista, czyli Wilhelm von Blandowski w Australii
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3 tel. (32) 23156-99
Mała sala:
• 12:30 – DZIEŃ KOBIET – seans seniora
• 16:30 – VINCENT CHCE NAD
MORZE
• 18:30 – WYPEŁNIĆ PUSTKĘ
• 20:15 – LEGENDA KASPARA
HAUSERA
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 27162-91
• 18:00, 20:00 – Niemożliwe

Piątek – 18.10

Teatr Nowy w Zabrzu – Plac Teatralny 1. Sobota (19.10.), godz. 18.00.

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• 18:00 – otwarcie wystawy
Fajanse z Delft. Kolekcja Profesora Wojciecha Kowalskiego – wstęp wolny.
• wystawa Naturalista, czyli
Wilhelm von Blandowski w Australii
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3 tel. (32) 23156-99
Mała sala:
• 16:30 – Z MIŁOŚCI DO...
• 18:15 – LEGENDA KASPARA
HAUSERA
• 20:00 – Z MIŁOŚCI DO...
Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 27162-91
• 16:00 – Syberiada polska –
Kino dla Seniorów.

Sobota – 19.10
Teatr Nowy w Zabrzu – Plac
Teatralny 1 / tel. (32) 27132-56
• 18:00 – PEGGY PICKIT
WIDZI TWARZ BOGA

CK Wiatrak – Zabrze, ul. Wolności 395
• 19:00 – HUNTER – koncert
Galeria Perkoz (Filia MBP nr
5) – Gliwice os. Sikornik ul.
Perkoza 12
• wystawa akwareli Urszuli Tatrzańskiej – Irlandia – Inspiracje
Galeria Atrium Technopark –
Gliwice ul. Konarskiego 18c
• wystawa Wystawa malarstwa
MYKOLA DZHYCZKI
Miejska Biblioteka Publiczna
w Gliwicach – pl. Inwalidów
Wojennych 3
• wystawa Walizka Tuwima
Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• wystawa Architektura w opozycji
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PEGGY PICKIT WIDZI TWARZ BOGA

Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945
roku

Kino Roma – Zabrze, ul. Padlewskiego 4 tel. (32) 27162-91
• 17:00 – Promocja książki
„Życie przerosło kabaret”

Czwartek-17.10

Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• wystawa Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945
roku

Centrum Edukacji i Biznesu
– Gliwice ul. Bojkowska 37
• 19:30 – VI Międzynarodowy Festiwal All’Improvviso –
Arianna Savall, Petter U. Johansen oraz Capella Antiqua
Bambergensis z programem
„Klang der Staufer”
Galeria Perkoz (Filia MBP nr
5) – Gliwice os. Sikornik ul.
Perkoza 12
• wystawa akwareli Urszuli
Tatrzańskiej – Irlandia – Inspiracje
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach – pl. Inwalidów Wojennych 3
• wystawa Walizka Tuwima
Czytelnia Sztuki – Gliwice, ul.
Dolnych Wałów 8a
• 18:00 – Nuda, przemoc
i autostrada: postmodernistyczny Londyn w prozie
J.G. Ballarda – Wykład –

dr Marcin Mazurek, Instytut
Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego Uniwersytet Śląski
Wykład zainauguruje nowy
cykl Czytanie ze zrozumieniem – organizowany przez
Czytelnię Sztuki we współpracy z Instytutem Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Wstęp wolny
• wystawa Architektura
w opozycji
Radiostacja – Gliwice ul. Tarnogórska 129
• 13:00 – Spotkanie ze
współautorką wystawy „Deportacje Górnoślązaków do
ZSRR w 1945 roku” dr Kornelią Banaś.Wstęp wolny.
• wystawa Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945
roku

Sławomir Chrzanowski – dyrygent
Program: K. Jenkins – A Mass
for peace – Msza dla pokoju
Wstęp wolny.
Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaulle’a 17.
• 17:00 – Filharmonia Dowcipu i Waldemar Malicki
CKS Mrowisko – Gliwice,
Pszczyńska 85
• 19:00 – AL DI MEOLA
WORLD SINFONIA – Palm
Jazz Festiwal

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• 16:00 – Podwieczorki muzyczne w Willi Caro – Cellissimo! – w programie m.in.: F.
Chopin, G. Sviridow.
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3 tel. (32) 23156-99
Mała sala:
• 16:30 – Z MIŁOŚCI DO...
• 18:15 – LEGENDA KASPARA HAUSERA
• 20:00 – Z MIŁOŚCI DO...

Willa Caro – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a
• wystawa Fajanse z Delft.
Kolekcja Profesora Wojciecha
Kowalskiego
• wystawa Naturalista, czyli Wilhelm von Blandowski
w Australii
Kino Amok – Gliwice, ul. Dolnych Wałów 3 tel. (32) 23156-99
Mała sala:
16:30 – Z MIŁOŚCI DO...
18:15 – LEGENDA KASPARA
HAUSERA
20:00 – Z MIŁOŚCI DO...

Niedziela-20.10
Teatr Nowy w Zabrzu – Plac
Teatralny 1 / tel. (32) 27132-56
• 18:00 – PAW KRÓLOWEJ
• 20:00 – AUTOR – wyłącznie
dla widzów dorosłych
Zabrze – Kościół pw Św.
Wojciecha – plac pod krzyżem papieskim
• 17:00 – Koncert
Oratoryjny.
Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej, Chór Resonans
con tutti z Zabrza, Roksana
Wardenga, Justyna Kopiszka,
Michał Goławski, Kamil Zdebel – soliści.
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Kiedy Mateusz przyszedł na świat, lekarze wydali na niego
wyrok, uznając go za „roślinę”. Rodzice chłopca nigdy nie
pogodzili się z tą diagnozą, wierząc, że mimo problemów z komunikacją, ich syn jest w pełni sprawny intelektualnie. Mateusz
dorasta otoczony troską i miłością. Jednak los sprawia, że
trafia do specjalistycznego ośrodka. Z dala od bliskich podejmuje trudną walkę o godność i prawo do normalnego życia.
Sytuacja Mateusza zmieni się,
kiedy do placówki trafi młoda
wolontariuszka, a on zwróci
uwagę lekarki, która pracuje
nad eksperymentalnymi metodami leczenia.
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nieruchomości

AROMATYZACJA WNĘTRZ
I IMPREZ, www.scentek.pl
606-463-883. Dobór kompozycji zapachowej gratis.

Do wynajęcia 3 pokojowe
Gliwice Os. Milienium, 1250 +
media. 795-667-294.
Do wynajęcia LOKAL UŻYTKOWY 150 m2, parter, obecnie
bar. Gliwice. Tel. 501-127-460.
Sprzedam działkę ok. 700 m2
Gliwice-Czechowice Zachód.
Tel. 604-613-560.
Sprzedam mieszkanie 48 m2, 2
pok. Zabrze-Helenka. Tel. dom.
0049/6401/34-28.
Sprzedam połowę bliźniaka,
stan surowy zamknięty. Cena
360 tysięcy. Tel. 880-455-654.
TANIO MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA-GLIWICE UL. BRZOZOWA
na przeciwko Biedronki. Cicha
okolica, obok park, sklepy,
poczta. 2 pokoje, spora kuchnia, łazienka. W pełni umeblowane i wyposażone (pościel,
garnki, talerze, pralka, lodówka,
TV). Tel 504 144 836.

BAŁUCKI TELEWIZORY, NAPRAWA DOMOWA, DEKODERY
TV NAZIEMNEJ. Tel. 32 23486-65, 692-666-418.
Bankowe kredyty, chwilówki do 7.000, 10.000 już od
149 zł, 35.000 już od 399 zł.
Zabrze 776-13-40, Bytom 28314-37, Katowice 782-39-20.
BOUTIQUE LAPLAYA78
ODZIEŻ DLA KOBIET Z KLASĄ
i INNE. Gliwice, OKRZEI 11.
Tel. 601-490-293.
Brykiet, Pellet LAVA, Rozpałka,
Transport. 603-549-140 lub 32
238-77-92.

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW,
remonty i malowanie elewacji.
Tel. 607-969-200.
REMONTY DROBNE I KOMPLEKSOWE: kafelki, panele,
ścianki, gładź, malowanie.
Konkurencyjne ceny. Tel. 794365-754, 601-855-141.

!Czyszczenie dywanów (u
klienta lub odbiór), tapicerek.
Sprzątanie. Mycie okien. Firma
Blitz. Tel. 32 234-21-72, kom.
510-286-736.

REMONTY KLATEK SCHODOWYCH, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel./fax 32
230-59-52, 606-463-883.

!Dekarstwo-Blacharstwo, Budowlane! Solidnie i Fachowo.
Tel. 888-820-581.

FIRMA Z DŁUGOLETNIM
DOŚWIADCZENIEM
WYKONUJE:
• więźby dachowe
• wszystkie rodzaje pokryć
dachowych
• obróbki blacharskie
• ocieplanie budynków
• roboty ogólnobudowlane
tel. 32/ 235-38-94,
tel. 505-036-009
www.pion-bud.pl

!POGOTOWIE KOMPUTEROWE
dla firm i klientów indywidualnych. Tel. 500-400-778
50.000 rata 889 zł. 535-000286.
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Chcesz oddać dom do użytkowania, świadectwa energetyczne. Tel. 508-145-905.

usługi

P

12

ROLETY materiałowe dzień-noc,
ŻALUZJE aluminiowe i drewniane, MOSKITIERY ramkowe – a
to wszystko produkujemy na
wymiar. Tel. 532-591-875.
RTV naprawa domowa. Tel. 32
279-42-79, 605-285-957.

Skup złomu i metali kolorowych, demontaż konstrukcji
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn itp. Możliwość
dojazdu z wagą. Płatność gotówką. Bezpłatny transport.
515-191-401.

.

Instalacje wod-kan-co-gaz,
uprawnienia. Tel. 798-293-847.

reklama

.

.

.

.

TAPICER U KLIENTA – wymiana
gąbek, podnośniki itp., obicia
krzeseł, drzwi. Tel. 517-771-604.

WĘGIEL WORKOWANY orzech,
eko-groszek, groszek, dowóz
do klienta. Tel. 515-191-401.

www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl
502-611-988 lub 509-962-089.

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP.
510-260-606, 515-130-985.

O G Ł O S Z E N I E . . . . . . . . . . . . . . .

dam pracę
Przyjmę pomoc do baru obiadowego. Tel. 792-650-518, dzwonić
do 13.00.

ciąg dalszy na stronie 11
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Międzygminne T.B.S Sp. z o. o. Tarnowskie Góry,
ul. Towarowa 1, podaje do publicznej wiadomości informację
o zamiarze wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych.
Lokale użytkowe:
• o pow. 130,00 m2, Tarnowskie Góry ul. Kościuszki 11,
• o pow.: 13,05m2, 12,92 m2, 51,89 m2, Tarn. Góry ul. Towarowa 1,
• Garaże o pow. 16,80 m2, Tarnowskie Góry ul. Towarowa 1,
• Wiata magazynowa w Tarn. Górach przy ul. Towarowej 1.
Lokale mieszkalne:
• Lokal 2-pok. o pow. 59,70 m2 w Rudzie Śląskiej z partycypacją,
• Lokal 2-pok. o pow. 58,03 m2 w Zabrzu z partycypacją,
• Lokal 2-pok. o pow. 58,06 m2 w Zabrzu z partycypacją,
• Lokal 2-pok. o pow. 58,04 m2 w Zabrzu z partycypacją,
• Lokal 2-pok. o pow. 53,40 m2 w Knurowie z partycypacją,
• Lokal 3-pok. o pow. 65,40 m2 w Knurowie z partycypacją,
• Lokal 3-pok. o pow. 65,40 m2 w Knurowie z partycypacją,
• Lokal 2-pok. o pow. 52,20 m2 w Knurowie z partycypacją.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.mtbstg.pl i w siedzibie
Spółki w godzinach od 7.30-14.00. Tel. (32) 380-90-06,
e-mail: w.dawydzik@mtbstg.pl

Malowanie, Tapety, Gładzie,
Panele Podłogowe. Transport.
Doświadczenie. Tel. 512-878630.
Meble pokojowe, tapicerowane, kuchnie, zabudowy, szafy,
rolety. Tel. 270-00-09, 695899-863.
Montaż ogrodzeń oraz furtek i
bram. Tel. 602-322-434.
Naprawa pralek, kuchenek
gazowo-elektrycznych, bojlerów
784-247-509.
Naprawa pralek, lodówek,
term, ogrzewaczy. Montaż inst.
el. i usuwanie awarii. Tel. 694506-777.
ODDŁUŻENIOWE 535-553-383.
POMIARY INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ mieszkania,
domki. PROTOKOŁY – badań i
sprawdzeń ochrony przeciwpożarowej, potrzebne do oddania
domu do użytkowania. Tel.
508-145-905.
REMONTY drobne i kompleksowe; kafelki, tapety, panele,
gipsy, drzwi, okna, elektryka,
gaz, wod-kan. Tel. 602-288-031
lub 32 703-58-11 po 20.00
www.grupa-remontowa.pl
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dam pracę
Praca przy telefonie od zaraz.
Mile widziane osoby starsze.
514-003-896.
Roznoszenie ulotek do skrzynek pocztowych. Praca stała,
także uczniowie. Tel. 32 23512-98.
Zatrudnimy osoby niepełnosprawne z aktualną książeczką zdrowia
sanepidu. 32 729-80-47.

zdrowie
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE tel. 730-710-102.

inne
ANTYKWARIAT – skup książek
z dojadem. Dobrze płacimy. Tel.
793-756-793.
Kupię radia, wzmacniacze,
kolumny itp., kolejki PIKO, HO,
TT. Tel. 607-912-559.

KUPIĘ WSZYSTKIE SAMOCHODY w całości i i na części. Do
wyrejestrowania. Tel. 514-077737.
SKUP AUT – OSOBOWE,
DOSTAWCZE. Całe lub uszkodzone. Najlepsze ceny. Tel.
500-349-500.

auto-moto
AUTOSKUP – kupię każdy samochód osobowy i dostawczy.
Tel. 32 793-94-11, 660-476276.

R

Kupię każde auto, rozbite, stare, na złom. Tel. 666-601-279,
Tel. 503-960-971.
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moduł reklamowy
tej wielkości
kosztuje tylko

Kupię samochody osobowe
i dostawcze do 3000 zł. Stan
obojętny. Tel. 798-718-455.

78 zł

Kupię wszystkie samochody
do 5 tys. zł. Dojazd do klienta.
Tel. 797-496-632.
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netto
Szczegóły na
www.gazeta-miejska.pl
.
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gliwice
Zdjęcia Łukasz Gawin

Stołówka wraca
po prawie rocznej
przerwie

Stali bywalcy stołówki będą
mogli wykupić sobie abonament, w ramach którego pełny
obiad (2 dania) kosztować będzie 8 zł.

Po prawie rocznym remoncie, stołówka
przy ul. Łużyckiej w Gliwicach znów rozpoczęła działalność. Obiekt został całkowicie W stołówce będzie
przebudowany, i w niczym nie przypomina można zjeść obiad
już tego sprzed rozpoczęcia prac.
Stołówka to tylko jedna z jego
funkcji – w niedalekiej przyszłości, obiekt będzie wykorzystywany także w innych celach.
Budynek przy ul. Łużyckiej należy do Politechniki Śląskiej,
a z serwowanych tam obiadów
korzystało niejedno pokolenie
studentów.

zaciągniętej na ten cel pożyczki
(1 mln 483 tys. zł).
– Kwota ta obejmuje projekt,
wykonanie robót budowlanych,
w tym termomodernizacji,
a także zakup wyposażenia
kuchni oraz mebli – informuje
Politechnika Śląska.
Autorem koncepcji przebudo-

Obecni żacy, a także pozostali
chętni, znów mogą się tam posilić. Co więcej, w niedalekiej
przyszłości będą tam serwowane także śniadania, a mniejsza
z sal – mogąca pomieścić ok.
80 osób będzie pełniła także
inne funkcje:
– Organizujemy tu wszystko
– wesela, bankiety, przyjęcia
okolicznościowe. Mamy przestrzeń, możliwość i zaplecze do
takich działań. Ten obiekt ma
olbrzymi potencjał i chcemy go
wykorzystać – mówi Anna Siejka z firmy Program Bis, która
jest najemcą obiektu.
W większej z sal, obiadowej,
znajduje się 300 miejsc.

– Zasadę przyjęliśmy taką,
że ma być smacznie, zdrowo
i tanio. Stawiamy na kuchnię
tradycyjną. Obiady mamy w cenach 3, 6, 9 i 12 zł – mówi
Anna Siejka.

wy budynku jest dr inż. arch.
Grzegorz Nawrot z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
Natomiast projekt wykonała
Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3. Za modernizację obiektu odpowiedzialna
była firma Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych Cechini. 
(kk)

w godzinach od 11 do
17, a w najbliższym
czasie także śniadania
od godz. 8 do 11. Natomiast od godziny 17
do 22 będzie można
skonsumować tam
„coś na szybko” i np.
napić się piwa.
– Obiekt jest duży i kosztochłonny, dlatego też musi być
wykorzystywany przez cały
dzień – podkreśla Anna Siejka.
Obiekt został otwarty w poniedziałek, 14 października – jego
modernizacja trwała od listopada 2012 roku. Prace pochłonęły 8 mln 930 tys. zł, które pochodzą z budżetu uczelni oraz

Zdjęcia Łukasz Gawin

Rynek – powrót
do przyzwoitości
Tydzień temu informowaliśmy o fatalnym stanie, w jakim znalazł się gliwicki
Rynek na zakończenie sezonu ogródkowego. Niemal natychmiast ruszyły prace
naprawcze płyty obiektu. Niedługo później wzięto się za bohomazy na arkadach
Ratusza.

Tak arkady Ratusza wyglądały
jeszcze tydzień temu
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Wymazana czarnym tuszem
fontanna Neptuna i zabytkowa studia miejska, na razie
pozostają w opłakanym stanie, ale można mieć nadzieję,
że i one odzyskają niedawny
blask.
Nie wiemy czy ta nagła, acz

pozytywnie zaskakująca aktywność konserwatorska, to
zasługa m.in. naszych publikacji. Nie jest zresztą to istotne.
Ważne, że serce miasta powraca do stanu, który pozwala
przejść gliwicką starówką bez
zgrzytania zębami.
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Szpecące bohomazy zostały już zamalowane
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